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Streszczenie

Tematem realizowanej pracy licencjackiej było zbadanie charakterystyk
relaksacyjnych atomów umieszczonych w komórkach z parami atomowymi.

Niniejszy dokument podzielony został na trzy zasadnicze części. Pierwsza z nich
zawiera motywację pracy, krótkie przedstawienie podstawowych własności
kwantowych metali alkalicznych, opis oddziaływania światła o określonej
polaryzacji z materią oraz teoretyczne podstawy wykorzystywanej metody

pomiarowej zwanej
relaksacją w ciemności.

W kolejnej części opisano zmodyfikowany układ pomiarowy służący do
pomiarów relaksacji oraz sposób przeprowadzenia pomiaru.

Trzecia część zawiera analizę zebranych wyników pomiarów wykonanych dla
sferycznej komórki z pokryciem parafinowym zawierającej izotopowo

oczyszczone pary 87Rb. W części tej przedstawiono charakterystyki relaksacyjne
w zależności od parametrów eksperymentalnych, w tym przykładanego stałego

pola magnetycznego, temperatury par oraz częstotliwości i mocy światła
laserowego.
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Rozdział 1

Wstęp

Współcześnie jedną z intensywnie rozwijanych i powszechnie stosowanych tech-
nik służących do pomiaru pól magnetycznych jest magnetometria optyczna [1, 2]
bazująca na oddziaływaniu światła z parami atomowymi znajdującymi się w mie-
rzonym polu magnetycznym. W metodzie tej pary atomowe umieszczone w szkla-
nej komórce oświetla się silną wiązką spolaryzowanego światła, która indukuje
polaryzację ośrodka i atomowe momenty magnetyczne zaczynają precesować do-
okoła kierunku wyznaczanego przez pole magnetyczne z częstością Larmora [3]

ωL = γ|Bo|. (1.1)

W powyższym równaniu Bo jest polem magnetycznym a γ to tzw. czynnik żyro-
magnetyczny. Następnie mierzy się zmiany stanu polaryzacji lub natężenia znacz-
nie słabszej wiązki próbkującej także oddziałującej z ośrodkiem atomowym.

Pomimo swej prostoty, opisana metoda oferuje wysoką czułość pomiarów pola
magnetycznego i daje możliwość miniaturyzacji układów pomiarowych. To wła-
snie te zalety sprawiają, że jest ona z powodzeniem wykorzystywana w różnych
zastosowaniach [4]. Metody optyczne wykorzystuje się np. w medycynie, do po-
miarów pól magnetycznych generowanych przez serce (magnetokardiografia) czy
mózg (magnetoencelografia) [1].

Dokładność magnetometrii optycznej zależy od kilku czynników, z których
najistotniejszym w kontekście tej pracy jest czas relaksacji polaryzacji spinowej.
Jest to ważne ponieważ czułość pomiarów pola magnetycznego skaluje się jak [1]

δB ∼ 1√
τ
, (1.2)

gdzie τ to czas relaksacji tzw. spinowej polaryzacji poprzecznej. Aby zatem zwięk-
szyć precyzję wykonywanych pomiarów należy wydłużyć czas relaksacji spino-
wych. Jako, że atomy alkaliczne zwykle ulegają depolaryzacji już po pierwszym
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zderzeniu ze szklanymi ściankami komórki [3] pożądanym jest znaczące ograni-
czenie tego procesu. Powszechnie stosowane metody ograniczenia liczby zderzeń
par metali z powierzchnią komórki to wypełnienie jej gazem buforowym o niskiej
polaryzowalności niemal nieprzyczyniającym się do relaksacji populacji, bądź po-
krycie ścianek komórki specjalną powłoką antyrelaksacyjną [5, 6].

Każda z przywołanych powyżej technik ograniczenia zderzeń ze ściankami na-
czynia posiada istotne zalety, ale też pewne ograniczenia. W szczególności w przy-
padku obecnie produkowanych komórek z pokryciami antyrelaksacyjnymi obser-
wuje się duże różnice parametrów relaksacyjnych warstw wykonanych przy użyciu
takich samych metod i w podobnych warunkach [3]. Wobec tego, aby we właściwy
sposób wykorzystać poszczególne egzemplarze takich komórek konieczne jest eks-
perymentalne określanie ich parametrów, co przedstawiono w niniejszej pracy.

Celem przedstawionej pracy było zbadanie procesów relaksacyjnych zachodzą-
cych w szklanej komórce, zawierającej pary 87Rb, której ścianki pokryto powłoką
antyrelaksacyjną. W ramach pracy zmodyfikowano istniejący w Zakładzie Fo-
toniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego układ do badania czasów
relaksacji w ciemności [3, 7] oraz zmierzono charakterystyki relaksacyjne w zależ-
ności od wielkości przyłożonego pola magnetycznego, temperatury, częstotliwości
użytego światła laserowego i mocy wykorzystywanych wiązek.
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Rozdział 2

Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Struktura atomów wodoropodobnych

Jest wiedzą powszechną, że atom składa się z oddziałujących elektrostatycznie
jądra i elektronów, bądź elektronu. Przez atomy wodoropodobne rozumiem tu-
taj atomy posiadające jeden niesparowany elektron poza zamkniętymi powłokami
elektronowymi. Strukturę tą można opisać w formalizmie mechaniki kwantowej
korzystając z pojęcia liczb kwantowych, czyli wielkości odnoszących się do wła-
sności atomu. Główna liczba kwantowa, zwyczajowo oznaczana przez n, określa
numer powłoki, na której znajdują się elektrony.

Każdy z elektronów można także opisywać liczbą kwantową l, odpowiadającą
orbitalnemu momentowi pędu, zwaną także orbitalnym momentem pędu, bądź
orbitalną liczbą kwantową. Liczba ta przyjmuje wartości całkowite od 0 do n− 1,
zaś długość wektora orbitalnego momentu pędu wygodnie można wyrażać jako

|l| =
√
l(l + 1)h̄, (2.1)

gdzie h̄ = h/(2π) jest zredukowaną stałą Plancka a h stałą Plancka. Zgodnie
z powszechną konwencją podpowłoki elektronowe o wartościach l kolejno 0, 1, 2,
3... oznacza się literami s, p, d, e itd.

Reguły mechaniki kwantowej nie pozwalają na równoczesny pomiar wszyst-
kich składowych przestrzennych momentu pędu. Dokonując pomiaru danej wiel-
kości mierzymy zatem wartość jej rzutu na konkretny kierunek, nazwany osią
kwantyzacji. Zgodnie z konwencją za oś kwantyzacji wybieramy składową z. War-
tość rzutu wybranego momentu pędu na oś kwantyzacji definiuje się za pomocą
konwencji

lz = mlh̄, (2.2)
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gdzie ml przyjmuje wartości od −l do l co 1. W analogiczny sposób definiuje się
rzuty innych liczb kwantowych odpowiadających momentom pędu, wprowadzo-
nych poniżej.

Elektrony są fermionami, czyli cząstkami obdarzonymi spinem połówkowym
(w jednostkach h̄). Pojedynczy elektron posiada spin 1/2. Podstawową cechą,
która określa fermiony jest to, że podlegają one zakazowi Pauliego, który stwier-
dza, że żadne dwa fermiony nie mogą się znajdować w tym samym stanie kwan-
towym, czyli w stanie określonym tymi samymi liczbami kwantowymi. Zasada
ta określa poniekąd maksymalną liczbę elektronów, które mogą znajdować się na
danej powłoce - liczba ta wynosi 2n2. Wspomniany spin można rozumieć jako
coś pokrewnego „wewnętrznemu momentowi pędu” cząstki. W ogólności długość
wektora spinu można wyrazić jako

|s| =
√
s(s+ 1)h̄. (2.3)

Można wprowadzić kolejną liczbę kwantową

j = l + s, (2.4)

która ma interpretację całkowitego, elektronowego momentu pędu. Przedstawiona
w powyższym równaniu suma nie jest prostym dodawaniem wektorów, lecz skła-
daniem momentów pędu. Wartość j definiuje się analogicznie do definicji podanej
w równaniach (2.1) i (2.3)

|j| =
√
j(j + 1)h̄. (2.5)

Półklasycznie można rozumować, że jeśli naładowane obiekty posiadają mo-
menty pędów to wytwarzać będą momenty magnetyczne, które ze sobą oddzia-
łują. Wzajemne oddziaływanie spinowego i orbitalnego momentu magnetycznego
powoduje powstanie dodatkowej struktury energetycznej wewnątrz atomu, na-
zywanej strukturą subtelną. W jej ramach elektrony o różnych j wiązane są
wewnątrz atomu z różnymi energiami, natomiast poziomy energetyczne o tych
samych j są zdegenerowane, czyli odpowiadają elektronom o tych samych ener-
giach, ale różnych liczbach magnetycznych determinujących rzut na oś kwanty-
zacji, mj = −j, ..., 0, ..., j co 1.

Zgromadzone w jądrze atomowym nukleony są także fermionami. Jądro po-
siada własny moment pędu I. Jądrowy moment magnetyczny oddziałuje z elek-
tronowym czego skutkiem jest pojawienie się dodatkowej, jeszcze słabszej struk-
tury energetycznej zwanej strukturą nadsubtelną. Można tutaj zdefiniować nową
liczbę kwantową

F = I + J , (2.6)
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odpowiadającą całkowitemu momentowi pędu atomu, przy czym dużymi literami
alfabetu łacińskiego oznacza się sumaryczne momenty pędu wszystkich elektro-
nów na danej powłoce, np

J =
∑
q
jq, (2.7)

gdzie q numeruje kolejne elektrony. Pojawienie się struktury nadsubtelnej czę-
ściowo znosi degenerację poziomów energetycznych struktury subtelnej, niemniej
jednak poziomy o identycznych J i F mają takie same energie.

Należy nadmienić, że wypadkowy moment pędu zamkniętej powłoki, bądź
podpowłoki elektronowej wynosi zero, stąd jeśli poza zapełnionymi powłokami
elektronowymi znajduje się tylko jeden elektron to on niejako „decyduje” o wielu
własnościach optycznych pierwiastka. Dla atomów alkalicznych całkowity moment
pędu atomu można wyrazić przez

F = I + j. (2.8)

2.1.1 Efekt Zeemana

Jak zaznaczono wyżej, ze wszystkimi wymienionymi momentami pędu zwią-
zane są momenty magnetyczne. Orbitalny moment magnetyczny wyraża się przez

µl = −glµB
h̄
l, (2.9)

gdzie µB jest magnetonem Bohra, a gl to stała proporcjonalności nazwana czyn-
nikiem Landégo. Spinowy moment magnetyczny to

µs = − gse

2me
s, (2.10)

gdzie e jest ładunkiem elementarnym, me masą elektronu a gs stałą proporcjo-
nalności. Elektronowy moment magnetyczny ma postać

µj =
gJµB
h̄
j. (2.11)

Tutaj

gJ = gl
J(J + 1) + L(L+ 1)− S(S + 1)

2J(J + 1)
+ gs

J(J + 1)− L(L+ 1) + S(S + 1)
2J(J + 1)

.

Wreszcie jądrowy moment magnetyczny wyraża się jako

µI =
gIµn
h̄
I, (2.12)

przy czym µn jest magnetonem jądrowym.

6
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Pomimo, że oś kwantyzacji można wybrać dowolnie, to w wielu rozważaniach
wygodnie jest dobrać układ współrzędnych odpowiadający rozpatrywanemu pro-
blemowi i za oś kwantyzacji wybrać oś odpowiadającą kierunkowi zewnętrznego
pola magnetycznego.

Zewnętrzne pole magnetyczne oddziałuje z momentami magnetycznymi ją-
dra i elektronów powodując rozszczepienie istniejących poziomów energetycznych
i zniesienie degeneracji. O efekcie Zeemana mówimy wtedy, gdy oddziaływanie ze-
wnętrznego pola magnetycznego z atomowymi momentami magnetycznymi jest
znacznie słabsze niż wzajemne oddziaływanie elektronowych i jądrowych momen-
tów magnetycznych odpowiedzialnych za powstanie struktur subtelnej i nadsub-
telnej, i może być w rachunku zaburzeń uznane za poprawkę. W liniowym efekcie
Zeemana rozszczepienie powodowane oddziaływaniem z zewnętrznym polem ma-
gnetycznym jest wprost proporcjonalne do wartości indukcji tego pola

∆E = gFµBmFBz. (2.13)

Oczywiście dla silniejszych pól magnetycznych, bądź w przypadku zerowego ją-
drowego momentu magnetycznego wzór dla struktury subtelnej jest analogiczny
dla powyższego.

2.1.2 Metale alkaliczne

W niniejszej pracy cała dyskusja poświęcona strukturze atomów związana
będzie ściśle z atomami metali alkalicznych, czyli posiadających jeden niesparo-
wany elektron na zewnętrznej powłoce. Przybliżony opis kwantowomechaniczny
atomów tego typu jest istotnie prostszy niż pozostałych atomów, gdyż można
je rozpatrywać jako pojedyncze elektrony poruszające się w uśrednionym poten-
cjale jądra i pozostałych elektronów. Podejście takie w literaturze nazywane jest
przybliżeniem średniego pola (ang. Central Field Approximation).

Przedstawiony powyżej kwantowy opis struktury atomowej jest w szczególno-
ści słuszny dla atomów metali alkalicznych, gdyż są one atomami wodoropodob-
nymi.

2.1.3 Struktura energetyczna rubidu

Rubid jest metalem alkalicznym, posiadającym jeden „niesparowany” elektron
decydujący o jego własnościach optycznych. Jego konfiguracja elektronowa to
1s22s22p63s23p64s23d104p65s1. W przyrodzie występują dwa izotopy, 85Rb i 87Rb

7
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z abundancjami, 72% i 28%. Pewien fragment struktury energetycznej rubidu,
istotny ze względu na pompowanie optyczne światłem o długości 795 nm będące
kluczowym elementem prowadzonych badań przedstawia rysunek 2.1. Użyta kon-
wencja służąca do opisu poziomów energetycznych powinna być interpretowana
następująco: duża cyfra arabska oznacza główną liczbę kwantową n, indeks górny
to 2S + 1, gdzie S jest jak zaznaczono wyżej, całkowitym spinem powłoki, duża
litera odpowiada całkowitemu krętowi orbitalnemu a indeks dolny wartości J .

Rysunek 2.1: Linia D1 naturalnych izotopów rubidu. Przedstawiono elementy struk-

tury subtelnej, nadsubtelnej i zeemanowskiej, wynikającej z obecności zewnętrznego

pola magnetycznego. Grafikę wykonano na podstawie [8].

Energię poziomu rozszczepionego przez pole magnetyczne można tutaj wyrazić
jako

E = Eo + gFmFµBB,

gdzie Eo jest energią zdegenerowanego poziomu nadsubtelnego F (w przypadku
nieobecności zewnętrznych pól) a E jest energią elektronu o rzucie wynoszącym
mF. Wzór ten jest w sposób oczywisty tylko uogólnieniem wyrażenia (2.13).

8
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2.2. Pompowanie optyczne

2.2.1 Polaryzacja światła

Światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną. Polaryzację światła określa
sposób drgań wektora pola elektrycznego. Przykładowe rozwiązanie równania fa-
lowego, opisujące składową elektryczną spolaryzowaną liniowo wzdłuż kierunku
osi y fali propagującej się w kierunku z przedstawia równanie (2.14):

Ey(z, t) = Eoyεy exp[−i(kz − ωt)], (2.14)

gdzie Eoy jest amplitudą drgania wzdłuż kierunku y, ω częstością drgań, εy wer-
sorem określającym kierunek drgań pola, a k liczbą falową. Liczbę falową można
wyrazić jako

k =
2π
λ

=
ηω

c
, (2.15)

przy czym λ jest długością fali, c prędkością światła w próżni a η to zespolony
współczynnik załamania. Każdą liczbę zespoloną można zapisać w postaci a+ ib,
gdzie a i b są rzeczywiste. Dlatego też

η = n+ iκ, (2.16)

gdzie n ma interpretację współczynnika załamania światła w ośrodku a κ współ-
czynnika absorpcji.

Warto tu jeszcze zaznaczyć, że polaryzację liniową światła można rozumieć
także jako złożenie dwóch polaryzacji kołowych o przeciwnych skrętnościach i rów-
nych amplitudach [9]. Wtedy równanie (2.14) można zapisać jako

E =
−iEoy√

2
(ε+ exp[−i(kz − ωt)] + ε− exp[−i(kz − ωt)]) , (2.17)

gdzie ε+ i ε− są wektorami jednostkowymi opisującymi polaryzację kołową prawo-
i lewoskrętną.

W ośrodku atomowym może występować, bądź zostać wyindukowana ani-
zotropia optyczna, czyli różnica we współczynnikach załamania dla polaryzacji
o przeciwnych skrętnościach. Skutkiem takiej anizotropii są różne prędkości fa-
zowe, z jakimi poruszają się fale o różnych skrętnościach. Wynika stąd także po-
jawienie się przesunięcia fazowego φ między tymi falami, które zależy od różnicy
współczynników załamania n+−n−, oraz długości d ośrodka, w którym występuje
anizotropia

φ =
ωd

c
(n+ − n−). (2.18)
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W praktyce występujące przesunięcie fazowe dwóch składowych kołowych światła
liniowo spolaryzowanego jest obserwowane jako skręcenie płaszczyzny polaryzacji
tegoż światła o kąt

ϕ =
φ

2
. (2.19)

W ośrodkach atomowych może występować także różnica współczynników ab-
sorpcji różnych składowych polaryzacji kołowej, co po pokonaniu przez światło
drogi optycznej l prowadzi do zmiany amplitudy fali elektromagnetycznej ∆E

∆E =
Eo
2

[ε+ exp(−α+l/2)− ε− exp(−α−l/2)], (2.20)

gdzie Eo jest początkowym natężeniem składowej elektrycznej fali elektroma-
gnetycznej, a α± to współczynniki absorpcji składowych prawo- i lewoskrętnej.
Nierówna zmiana wartości amplitud składowych kołowych powoduje, że polary-
zacja liniowa staje się eliptyczną. W tej pracy właśnie z taką sytuacją mamy do
czynienia - w badanym ośrodku występuje różnica zarówno we współczynnikach
załamania, jak i we współczynnikach absorpcji składowych polaryzacji kołowej.
Sprawia to, że polaryzacja kołowa staje się eliptyczną o kierunku wielkiej półosi
obróconym o kąt ϕ względem początkowej płaszczyzny polaryzacji liniowej.

W znajdującej się w polu magnetycznym próbce z parami atomowymi oddzia-
łującej ze światłem za występowanie anizotropii i w efekcie zmianę polaryzacji
światła odpowiadają dwa procesy. Pierwszym i w przeprowadzonych badaniach
dominującym jest wywołana pompowaniem optycznym różnica obsadzeń pozio-
mów zeemanowskich (prowadząca do niezerowej różnicy zarówno współczynników
absorpcji jak i załamania dla polaryzacji o przeciwnych skrętnościach). Drugim
jest tzw. zjawisko Macaluso-Corbino, czyli efekt analogiczny do zjawiska Fara-
daya, występujący w gazach [9, 10, 11].

2.2.2 Pompowanie optyczne

To proces wywoływany promieniowaniem elektromagnetycznym o częstości
optycznej i określonej polaryzacji, który prowadzi do zmiany obsadzeń pozio-
mów atomowych. Światło o częstości rezonansowej i polaryzacji kołowej wzbudza
atomy zmieniając rzut ich całkowitego momentu pędu F na oś kwantyzacji o ±1.
Następująca po wzbudzeniu relaksacja, zachodząca na zasadzie emisji spontanicz-
nej, prowadzi do zmiany mF o ±1 lub 0, co w efekcie pozwala umieścić znaczną
część atomów w stanach o rzutach F na oś kwantyzacji bliskich maksymalnemu.
Wskutek tego powstaje nierównowagowe obsadzenie poziomów atomowych i jed-
nocześnie zmienia się absorpcja wiązki pompującej. Np. jej spadek można za-
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obserwować w układach typu F → F ′ = F − 1 oraz F → F ′ = F . Schemat
pompowania optycznego ze światłem kołowym spolaryzowanym prawoskrętnie
przedstawiono na rysunku 2.2.

Rysunek 2.2: Schemat pompowania optycznego w strukturze nadsubtelnej atomów ru-

bidu przez światło spolaryzowane kołowo prawoskrętnie. Niebieskie koła reprezentują

populacje znajdujące w poszczególnych podpoziomach zeemanowskich w ramach struk-

tury nadsubtelnej. Czerwone strzałki reprezentują oddziaływanie światła z atomami –

atom ze stanu podstawowego po absorpcji fotonu przechodzi do stanu wzbudzonego

zmieniając rzut momentu pędu na oś kwantyzacji o +1. Błękitne strzałki przedsta-

wiają emisję spontaniczną, w wyniku której atomy wracają do stanu podstawowego.

Prawdopodobieństwo powrotu do konkretnych stanów rządzone jest współczynnikami

Clebscha-Gordana. W efekcie indukowany jest nierównowagowy rozkład populacji w ra-

mach poszczególnych podpoziomów zeemanowskich. Rysunek a) przedstawia układ ato-

mowy w momencie rozpoczęcia pompowania optycznego – wszystkie podpoziomy ma-

gnetyczne stanu podstawowego są obsadzone zgodnie z rozkładem termicznym (znajdu-

jące się w nich populacje są niemal równe). Rysunek b) przedstawia układ napompowany

optycznie - dane podpoziomy obsadzone są przez istotnie różne populacje. Na rysunku

pominięto pompowanie nadsubtelne, tj. pompowanie do innego stanu podstawowego

w atomach.
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2.3. Wydłużanie czasów relaksacji

Po wyłączeniu, bądź przerwaniu wiązki pompującej w ośrodku atomowym bę-
dzie zanikać wyindukowany nierównowagowy rozkład populacji w poszczególnych
podpoziomach atomowych. Dla wielu zastosowań komórek z parami atomowymi
pożądane są możliwie długie czasy relaksacji, dlatego stosuje się pewne mechani-
zmy spowalniające procesy, na drodze których zachodzi relaksacja. Dwa, najbar-
dziej znaczące to wprowadzenie do wnętrza komórki gazu buforowego, a drugi to
pokrycie ścianek komórki warstwą antyrelaksacyjną.

GAZ BUFOROWY

Wprowadzenie do wnętrza komórki neutralnego gazu, często gazu szlachetnego,
pod odpowiednim ciśnieniem znacznie ogranicza ruch atomów rubidu. Istotnym
jest tutaj, aby wprowadzane atomy miały zapełnione powłoki elektronowe, czyli
aby ich wypadkowy moment pędu był zerowy. Do istotnych zalet tego typu rozwią-
zania należy wysoka powtarzalność produkowanych komórek a także możliwość
pracy w wysokich temperaturach i kontrolowania czasu dyfuzji rubidu za pomocą
ciśnienia wprowadzonego gazu, co wpływa na zmianę parametrów opisujących
procesy relaksacyjne zachodzące w komórce.

Niemniej jednak rozwiązanie to posiada kilka istotnych wad. Po pierwsze w ob-
serwowanym spektrum zauważyć można poszerzenie ciśnieniowe linii rezonanso-
wych [3]. Zjawisko to można tłumaczyć w ten sposób, że znajdujące się blisko
siebie atomy powodują wzajemne przesunięcia poziomów energetycznych, o wiel-
kości zależne od odległości między ich środkami masy. W efekcie, jeśli wzbudzony
atom podczas powrotu do stanu podstawowego będzie się znajdować blisko in-
nego atomu, to energia wyemitowanego kwantu będzie odpowiadać różnicy energii
przesuniętych poziomów [12]. Dalej, pompowane optycznie są atomy oddziałujące
ze światłem, a jeśli wiązka nie oświetla całej komórki i ruch atomów rubidu jest
znacząco spowolniony to polaryzacja momentów atomowych w komórce będzie
niejednorodna.

POKRYCIE ANTYRELAKSACYJNE

Pokrycie ścian komórki warstwą parafiny bądź innego związku organicznego spra-
wia, że prawdopodobieństwo relaksacji spinowej atomu podczas zderzenia z nią
znacząco się zmniejsza. Wpływa to na wydłużenie czasów relaksacji. Do istotnych
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zalet tego typu rozwiązania należy mniejsza czułość na gradienty pola magne-
tycznego niż w komórkach z gazem buforowym i brak poszerzenia ciśnieniowego.
Ponadto obserwowane sygnały są relatywnie silniejsze [3].

Do najbardziej istotnych wad wykonanych w ten sposób komórek należą niska
powtarzalność wytwarzanych komórek i brak możliwości pracy w wyższych tem-
peraturach, ze względu na utratę własności antyrelaksacyjnych podczas topnienia
pokrycia.

2.4. Mechanizmy relaksacji

Zanik polaryzacji atomowej zachodzi na drodze kilku różnych mechanizmów.
Do najistotniejszych należą zderzenia ze ściankami komórki (typu electron-ran-
domization), zderzenia z wymianą spinów i tzw. efekt rezerwuaru [3].

Zderzenia typu electron-randomization

Atom w niezerowej temperaturze podlega ruchom termicznym ze średnią pręd-
kością zależną od temperatury. Wynika stąd, że atom zamknięty w szklanej ko-
mórce będzie się zderzał z jej ściankami. Oddziaływania z warstwą szkła prowadzą
do natychmiastowej depolaryzacji [3]. Natomiast jeśli ścianki komórki zostaną po-
kryte odpowiednią warstwą antyrelaksacyjną (wykonaną z parafiny, bądź innego
związku organicznego) to relaksacja będzie mieć miejsce po wielu odbiciach.

Zderzenia z wymianą spinów

Poziom podstawowy 87Rb zawiera dwa stany nadsubtelne o F = 1 i F = 2,
które w polu magnetycznym rozszczepiają się zeemanowsko. Schematycznie zo-
stało to przedstawione na rysunku 2.1. Pierwszy poziom wzbudzony również
składa się ze stanów o F = 1 i F = 2. W efekcie na linii D1 możliwe są przejścia
F = 1 → F’ = 2, F = 1 → F’ = 1, F = 2 → F’ = 2 i F = 2 → F’ = 1. Po
wzbudzeniu, np. ze stanu o F = 1 do stanu o F’ = 2 atom może na drodze emisji
spontanicznej wrócić zarówno do stanu podstawowego o F = 1, jak i do stanu o
F = 2.

Jeśli omawiany układ atomów znajduje się w zewnętrznym polu magnetycz-
nym i jest oświetlany wiązką spolaryzowaną kołowo to w efekcie zmienia się nie
tylko rozkład populacji w ramach podpoziomów zeemanowskich każdego poziomu
nadsubtelnego, ale i rozkład populacji w ramach poziomów nadsubtelnych. Obra-
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zowo, jeśli światło spolaryzowane kołowo prawoskrętnie jest dostrojone do przej-
ścia F = 1 → F’ = 2 to wzbudza ono atomy zmieniając rzut mF o 1. Ze stanu
wzbudzonego wracają one do stanu podstawowego o F = 1 lub F = 2 zmienia-
jąc rzut mF o ±1 lub 0 – zgodnie z regułami wyboru. W efekcie część popula-
cji ze stanu F = 1 zostaje przeniesiona do stanu F = 2, skąd nie może zostać
wzbudzona z uwagi na duże odstrojenie. Ponadto, w związku z polaryzacją od-
działującej wiązki w ramach każdego ze stanów nadsubtelnych populacje zostają
„przepompowane” do stanów o maksymalnych rzutach mF na oś kwantyzacji.

W przygotowanej tak komórce będą się znajdować napompowane światłem
atomy w różnych stanach nadsubtelnych. Atomy te, zderzając się ze sobą mogą
zmieniać swoje polaryzacje dążąc do osiągnięcia pewnego stanu równowagowego.
Schematycznie można przedstawić ten proces jako [3]:

A(↑) +B(↓)→ A(↓) +B(↑), (2.21)

gdzie spiny elektronowe są reprezentowane przez strzałki a spolaryzowane atomy
w różnych stanach nadsubtelnych przez wielkie litery.

Proces ten w sposób oczywisty nie prowadzi do zmiany całkowitej polaryzacji
próbki, gdyż ten jest tutaj zachowany, a jedynie do zmiany jej rozkładu w ramach
stanów nadsubtelnych.

Warto zwrócić uwagę, że w parach atomowych w temperaturach do ok. 100◦C,
zderzenia atomów z wymianą spinów są dużo mniej prawdopodobne niż zderze-
nia ze ściankami naczynia i dlatego relaksacja związana z nimi jest w typowych
komórkach z parami atomowymi zaniedbywalna. Jednakże w przypadku pokrycia
ścian komórki specjalną warstwą antyrelaksacyjną, kiedy znacząco są ograniczone
zderzenia ze ściankami naczynia, proces ten może stać się istotny, a w szczególnym
przypadku zderzenia z wymianą spinów mogą stać się głównym mechanizmem re-
laksacji w parach atomowych.

Efekt rezerwuaru

Wykorzystywane w fizyce atomowej komórki z parami atomowymi zawierają
zwykle kapilarę (o różnym kształcie i długości, zależnie od przeznaczenia ko-
mórki), w której znajduje się kropla metalu alkalicznego pozwalająca na regu-
lowanie prężności par atomowych za pomocą zmian temperatury. W ustalonej
temperaturze, gdy układ jest w stanie równowagi termodynamicznej, wewnątrz
komórki w fazie gazowej znajduje się w przybliżeniu stała liczba atomów. Spolary-
zowany atom zderzając się z kroplą metalu może ulec sorpcji a aby zachować stan
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równowagowy, desorpcji ulega inny, dotychczas związany z kroplą atom, który
nie był uprzednio spolaryzowany. W efekcie następuje stopniowy zanik polary-
zacji spinowej próbki. Znaczenie efektu rezerwuaru zależy od geometrii komórki.
Efektu tego nie da się całkowicie wyeliminować bez strat pożądanych własności
wytwarzanych komórek, ale da się go do pewnego stopnia ograniczyć przez sto-
sowanie zawężeń w „ogonku” komórki, w którym znajduje się kropla rubidu lub
użycie specjalnych przesuwnych zasuwek odcinających główną część komórki od
części zawierającej metaliczny rubid. W literaturze relaksacja związana z efektem
rezerwuaru nazywana jest relaksacją jednorodną (ang. uniform relaxation) [13].

2.5. Relaksacja w ciemności

Wykorzystana w pracy metoda pomiarowa to tzw. technika relaksacji w ciem-
ności [3, 7, 13]. Jej idea polega na oświetlaniu badanej próbki, znajdującej się
w podłużnym, stałym polu magnetycznym, dwiema wiązkami. Pierwsza, rela-
tywnie silna i kołowo spolaryzowana służy do pompowania optycznego komórki
z parami atomowymi, druga, znacznie (około trzy rzędy wielkości) słabsza, liniowo
spolaryzowana wiązka próbkująca służy do monitorowania zmian w układzie. Moc
wiązki próbkującej jest tak dobrana aby jej oddziaływanie z ośrodkiem atomo-
wym nie zaburzało go. Wiązka pompująca jest okresowo przerywana, tak aby
obserwując zmianę wiązki próbkującej w czasie móc wnioskować o zachodzących
w komórce procesach relaksacji.

Należy tu zaznaczyć, że istnieją dwa warianty opisywanej metody. Pierwszy
polega na mierzeniu zmian absorpcji wiązki próbkującej w czasie po zablokowaniu
wiązki pompującej [7, 3] a drugi na badaniu skręcenia płaszczyzny polaryzacji
wiązki próbkującej przechodzącej przez ulegający depolaryzacji ośrodek [3, 13].

W drugim przypadku obserwowany sygnał można przedstawić w postaci [3]

ϕ(t) = αse
−γst + αfe

−γf t + ϕo, (2.22)

gdzie αs i αf są amplitudami sygnałów wolnej i szybkiej relaksacji a γs i γf to
wolna i szybka stała relaksacji opisujące tempo relaksacji układu. ϕo jest z ko-
lei skręceniem płaszczyzny polaryzacji stałym w czasie, związanym z efektem
Macaluso-Corbino.

Wprowadzone w równaniu (2.22) stałe relaksacji wyrażają się przez stałe re-
laksacji związane z relaksacją jednorodną, czyli efektem rezerwuaru γu, relaksacją
przez zderzenia typu electron randomization γer i relaksacją przez zderzenia z wy-
mianą spinów.
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Równanie wiążące szybką i wolną stałą relaksacji ze wskazanymi wyżej pro-
cesami relaksacji dla 87Rb przyjmuje postać∗

γf,s = γu +
1
16

(9γer + 6γse ±
√

49γ2er + 76γerγse + 36γ2er). (2.23)

Jeśli przyjmiemy, że relaksacja zachodząca przez zderzenia z wymianą spinów
jest procesem znacznie szybszym niż relaksacja w wyniku zderzeń ze ściankami
komórki (dobra jakość pokrycia antyrelaksacyjnego), czyli γer � γse to wtedy
szybką stałą relaksacji można wyrazić jako [3]:

γf ≈ γu + γer + γse. (2.24)

Przy takich założeniach wolną stałą relaksacji można przedstawić w postaci [3]:

γs ≈ γu +
1
8

(γer + 3γse). (2.25)

Dyskutowaną relaksację można opisywać także w sposób równoważny posłu-
gując się pojęciami czasów relaksacji, które definiuje się jako:

τf,s =
1
γf,s

. (2.26)

Należy zaznaczyć, że w związku z różną strukturą energetyczną relaksacje dla
izotopów rubidu zachodzą w odmienny sposób – dla 85Rb można napisać równanie
analogiczne do (2.23), zawierające jednakże inne współczynniki liczbowe.

∗Obliczenia wykonane zostały przez Pana Wenhao Li.
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Rozdział 3

Opis układu eksperymentalnego

Jako główny cel pracy postanowiono zbadać właściwości relaksacyjne komórki
z parami rubidu. W tym celu wykorzystano zmodyfikowany nieco układ zbudo-
wany i opisany w ramach pracy [3].

3.1. Układ doświadczalny

Źródłem światła w zbudowanym układzie była dioda laserowa, sterowana za
pomocą kontrolera temperatury firmy Thorlabs TED200C i kontrolera umożli-
wiającego nastawę prądu diody Thorlabs LDC 202C. Wskazane wyżej urządzenia
umożliwiały przestrajanie częstości emitowanego światła laserowego wokół linii
D1 rubidu, odpowiadającej długości fali 795 nm. Podczas przeprowadzanych po-
miarów pożądanym było, aby laser emitował światło o ściśle zadanej długości
fali. Niestety, pozbawiona stabilizacji dioda laserowa nie pracowała wystarcza-
jąco stabilnie – po ustawieniu za pomocą kontrolerów temperatury i prądu pły-
nącego przez złącze półprzewodnikowe żądanej częstości emitowanego światła,
wraz z upływem czasu dioda zaczynała emitować światło odstrojone od pier-
wotnej częstości. Wielkość tego odstrojenia zmieniała się z czasem. Szczególnie
szybko odstrojenie przyrastało w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut po uru-
chomieniu lasera. Efekt ten jest zrozumiały o tyle, że potrzeba czasu, aby ustaliły
się stabilne warunki pracy lasera. W konsekwencji, po kilkunastu, bądź kilku-
dziesięciu minutach po ustawieniu danej częstości laser mógł być odstrojony od
pierwotnej częstotliwości o sto lub więcej megaherców.

Dla pomiarów trwających kilka minut dryf rzędu kilkunastu megaherców był
akceptowalny i laser nie wymagał stabilizacji, jednakże w sytuacji gdy pomiary
miały trwać kilka godzin, bądź były zaplanowane na więcej niż jeden dzień fluk-
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tuacje związane ze swobodną pracą lasera były zbyt znaczne i konieczna okazała
się jego stabilizacja, przedstawiona bardziej szczegółowo poniżej.

Schemat układu doświadczalnego przedstawiono na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1: Schemat układu do badania relaksacji w ciemności. Interpretacja przed-

stawionych symboli jest następująca: S – soczewka, Pr – przesłona, λ/2 – płytka półfa-

lowa, PBS – polaryzacyjny dzielnik wiązki, BS – dzielnik wiązki, P – polaryzator, λ/4

– ćwierćfalówka, D – fotodetektor, Rb – komórka z parami rubidu, zawierająca dwa

naturalnie występujące izotopy, L – lusterko, WM – sprzęgacz światłowodowy, wraz ze

światłowodem wielomodowym i miernikiem długości fali, MIG – migawka (mechaniczny

przerywacz wiązki), CH – cewki Helmholtza, H – urządzenie grzewcze, Rb 87 – badana

próbka zawierająca izotop 87Rb, S1 i S2 – soczewki, DR – detektor różnicowy, DAVLL

– układ stabilizacji lasera.

Pierwszym elementem za laserem był izolator optyczny. Znajdując się niemal
bezpośrednio za diodą izolator nie pozwalał, aby światło odbite od powierzchni
elementów optycznych umieszczonych w torze wiązki wróciło do diody, mogąc ją
uszkodzić, bądź przynajmniej zaburzyć jej pracę.

Płytka półfalowa, umieszczona za izolatorem optycznym, a przed polaryzacyj-
nym dzielnikiem wiązki, pozwalała sterować mocą światła, które przekazywane
było do układu stabilizacji lasera oraz do układu relaksacji w ciemności. Światło
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przechodzące na schemacie przez polaryzacyjny dzielnik wiązki na wprost kiero-
wane było do układu stabilizacji lasera (DAVLL), zapewniającego stabilną pracę
lasera, do miernika długości fali i do układu spektroskopii absorpcyjnej, pomocnej
przy dostrajaniu częstości lasera. Zamocowany bezpośrednio przed próbką z ru-
bidem polaryzator służył do zmniejszenia mocy wiązki oddziałującej z parami
atomowymi, tak aby nie wysycać detektora. Zupełnie nieintuicyjne wydaje się
umieszczenie płytki ćwierćfalowej przed sprzęgaczem światłowodowym, prowa-
dzącym do miernika długości fali. Okazało się jednak, że zabieg ten był konieczny
ponieważ bez niego zauważono, iż światło odbite od światłowodu wielomodowego
trafiało do detektora w układzie DAVLL, zaburzając pracę układu stabilizacji.
Podejmowane próby dalszego justowania światłowodu nie rozwiązały tego pro-
blemu, dlatego wstawiono płytkę ćwierćfalową, która zmieniała polaryzację świa-
tła odbitego od sprzęgacza tak aby ten sygnał nie trafiał do układu stabilizacji.

Część układu umieszczona za lustrami zamocowana była na tłumiącym drga-
nia stoliku. Znajdująca się tam półfalówka i polaryzacyjny dzielnik wiązki pozwa-
lały na zgrubny podział mocy prowadzonej wiązki między silną wiązkę pompującą
i słabszą wiązkę próbkującą. Wiązka pompująca kierowana była przez półfalówkę,
polaryzator, migawkę i ćwierćfalówkę, pozwalające osiągnąć polaryzację kołową
wiązki o kontrolowanym natężeniu. Podczas pomiarów ustawiono polaryzację ko-
łową lewoskrętną. Następnie wiązka pompująca kierowana była na próbkę znaj-
dującą się w podłużnym polu magnetycznym, wewnątrz piecyka umożliwiającego
podgrzanie par atomowych do zadanej temperatury, by po oddziaływaniu z nimi
zostać wytłumioną na ściance piecyka.

Wiązkę próbkującą prowadzono przez dwie półfalówki i polaryzator, pozwa-
lające precyzyjnie ustalić jej moc, oraz orientację płaszczyzny polaryzacji. Do-
kładne określenie płaszczyzny polaryzacji było istotne o tyle, że pozwalało (np.
przy wyłączonej wiązce pompującej) zrównoważyć sygnały padające na fotodiody
detektora, co zapewniało, że wzmocniony sygnał różnicy z fotodiod nie ulegnie
wysyceniu. Gdyby moce padające na każdą z diod były istotnie różne, to różnica
otrzymywanych z nich sygnałów byłaby znacząca; mogłoby dojść do wysycenia
i w ten sposób do utraty informacji. Następnie wiązka próbkująca oddziaływała
z atomami próbki, przechodziła przez otwór w tylnej ściance piecyka i była dzie-
lona na dwa promienie, kierowane do detektora różnicowego. Następnie z oscylo-
skopu zbierano dane dotyczące sygnałów z każdej z fotodiod i ich różnicy. Wszyst-
kie te dane były niezbędne, gdyż sygnał skręcenia płaszczyzny polaryzacji wyraża
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się jako [3]:

φ ≈ P+ − P−
2(P+ + P−)

, (3.1)

gdzie P± to sygnały z poszczególnych fotodiod.
Pomiar długości fali lasera wykonano przy użyciu miernika długości fali WS

Ultimate 30 MC firmy HighFinesse. Strojąc laser i wykonując pomiary korzystano
z oscyloskopów DS1204B i DS1104B firmy Rigol. Do przemiatania częstością la-
sera używano generatora funkcyjnego Array 3400A GPIB. Przez przemiatanie
częstością lasera rozumiem tutaj taką pracę lasera, podczas której okresowo emi-
tował on światło o długości fali zmieniającej się w pewnych zakresach. W prak-
tyce taki tryb pracy realizowany był przez podanie na kontroler sterujący prądem
diody lasera sygnału trójkątnego z generatora funkcyjnego. Zakres częstotliwości
światła emitowanego przez laser zależał od amplitudy podawanego przez gene-
rator sygnału a punkt wokół którego przemiatano zmieniano sterując pokrętłem
temperatury złącza, oraz pokrętłem prądu diody na odpowiednich kontrolerach.

Użyta migawka to Laser Shutter SR 475 firmy Stanford Research System,
która zasilana była czterokanałowym kontrolerem SR 474 tej samej firmy.

Układ cewek Helmholtza, generujący pole wzdłuż kierunku propagacji świa-
tła, a którego kalibracja zawarta jest w pracy [3] zasilany był czterokanałowym
zasilaczem prądowym M10-QP305E firmy MPC Lab Electronics. Podczas prac la-
boratoryjnych korzystano także z analizatora stanu polaryzacji SKO10PA firmy
Schäft+Kirchoff, miernika mocy PM100D firmy Thorlabs i multimetru METEX
M-3870D, służącego jako miernik temperatury w układzie stabilizacji lasera.

Układ stabilizacji lasera

Na rysunku 3.2 przedstawiono schemat układu stabilizacji lasera.
Pochodzące z lasera światło dostrojone w pobliże jednego z poszerzonych dop-

plerowsko rezonansów było liniowo polaryzowane i przechodziło przez ośrodek
atomowy znajdujący się w podłużnym polu magnetycznym. W zależności od od-
strojenia od rezonansu zwiększała się absorpcja jednej ze składowych kołowych
światła; równocześnie, w związku ze zmianą współczynników załamania następo-
wało skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła. W efekcie otrzymywano światło
o polaryzacji eliptycznej, o wielkiej półosi elipsy obróconej względem początkowej
płaszczyzny polaryzacji o pewien kąt. W zależności od ustawienia ćwierćfalówki
otrzymany na detektorze różnicowym sygnał przedstawiał krzywą dyspersyjną,
która powstała jako różnica krzywych absorpcyjnych składowej lewo- i prawo-
skrętnej, bądź krzywą będącą różnicą dwóch krzywych dyspersyjnych, związa-
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Rysunek 3.2: Schemat układu stabilizacji lasera diodowego. Na rysunku użyto następu-

jących oznaczeń: PBS – polaryzacyjny dzielnik wiązki, P – polaryzator, L – lusterko, λ/2

– płytka półfalowa, Pr o– przesłona, M – magnesy stałe, Rb – komórka spektroskopowa

z parami rubidu, zawierającą oba naturalne izotopy, wraz z urządzeniem pozwalającym

podgrzać ją do zadanej temperatury, S – soczewka, λ/4 – płytka ćwierćfalowa, PW –

kryształ Wollastona, DR – detektor różnicowy, czyli zwracający wzmocniony sygnał

różnicy z obu diod, PID – układ proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, linie czerwone

– wiązka światła laserowego, linie szare – przesyłany sygnał elektryczny.

nych ze zmianami współczynników załamania. Punkty, w których możliwa była
stabilizacja lasera znajdowały się na zboczach wspomnianych wyżej krzywych.

PryzmatWollastona, będący krystalicznym, polaryzacyjnym dzielnikiem wiązki
rozdzielał promień światła, tak aby obydwie, spolaryzowane wiązki padały na
fotodiody detektora. Wzmocniona różnica sygnałów z fotodiod była podawana
na sterujący prądem diody lasera układ proporcjonalno-różniczkująco-całkujący
(PID) o tak dobranych parametrach, aby osiągnąć stabilną pracę lasera. Innymi
słowy kontroler PID działał w układzie ujemnego sprzężenia zwrotnego [3], w któ-
rym otrzymywał wzmocniony sygnał z detektora różnicowego i odpowiedź na ten
sygnał podawał na kontroler prądu diody lasera. Parametry układu PID dobrano
tak, aby w sytuacji gdy częstość lasera odstroiła się od punktu stabilizacji np.
w kierunku niższych częstości, układ wygenerował sygnał sterujący prądem diody
pozwalający wrócić do pożądanej częstotliwości.

Układ taki w literaturze określa się akronimem DAVLL, pochodzącym od
angielskiej nazwy dichroic atomic vapour laser lock. Jak sama nazwa wskazuje
działanie tego układu opiera się na występującym w parach atomowych dichro-
izmie. Bardziej wyczerpujący opis działania układu DAVLL znajduje się
w [14, 15, 16, 17, 18].

Jak zaznaczono w opisie do rysunku 3.2 komórka z parami atomowymi w ukła-
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dzie DAVLL znajdowała się wewnątrz piecyka, umożliwiającego podgrzanie jej
do zadanej temperatury. Korzystając z dostępnego zasilacza, napięciem 5 V pod-
grzewano próbkę do około 67◦C. Zabieg ten pozwala na zwiększenie prężności par
atomowych a co za tym idzie, na osiągnięcie silniejszych sygnałów.

3.2. Procedura pomiarowa

W rozdziale tym najpierw opisano jak przygotowywano układ do pomiaru
a następnie jak wyglądała procedura zasadniczej części pomiaru.

Przygotowanie do wykonania pomiaru

Przed rozpoczęciem pomiarów należało odpowiednio przygotować układ, na
co składało się kilka czynności.

Po pierwsze należało podgrzać do pożądanej temperatury badaną komórkę
oraz komórkę znajdującą się w układzie stabilizacji lasera (w celu uzyskania od-
powiednio silnej stabilizacji). Po osiągnięciu właściwej temperatury w układzie
DAVLL możliwa była stabilizacja lasera diodowego, zgodnie z regułami opisanymi
powyżej. Należało także włączyć prąd zasilający cewki, aby otrzymać odpowied-
nie pole magnetyczne, w którym znajdowała się badana komórka.

W dalszej kolejności należało ustalić właściwą polaryzację wiązki próbkującej
oraz określić moc światła pompującego i próbkującego. Ostatnim elementem w ra-
mach przygotowań było uruchomienie migawki przerywającej wiązkę, określając
częstość z jaką blokowane było światło pompujące.

Pomiary właściwe

Wykonywany pomiar składał się z kilku etapów. W pierwszym oświetlano ba-
daną próbkę wiązkami pompującą i próbkującą, aby napompować optycznie znaj-
dujące się w komórce atomy. Następnie przerywano wiązkę pompującą zamykając
migawkę i na oscyloskopie obserwowano zmiany wiązki próbkującej. Wreszcie re-
jestrowano uzyskany sygnał i powtarzano procedurę. Po zadanej liczbie powtórzeń
uśredniano zmierzone zależności i zapisywano je do pliku tekstowego. Zasadnicza
część pomiaru sterowana była przez program napisany w ramach [3]. W interfejsie
tego programu ustawiało się liczbę powtórzeń pomiaru, po której wynik miał być
uśredniany i zapisywany do pliku. Program ten miał zaimplementowane funkcje
pozwalające na komunikację z oscyloskopem i odczytywanie z niego danych.
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Rozdział 4

Analiza otrzymanych wyników

W ramach wykonywanej pracy zbadano sferyczną komórkę z pokryciem para-
finowym zawierającą 87Rb. Wszystkie pomiary, o ile nie podano inaczej, wykony-
wano w podłużnym polu magnetycznym o indukcji ok. 10 G, natomiast przedsta-
wione na wykresach słupki błędów to tzw. błędy standardowe generowane przez
program Origin jako niepewność parametrów dopasowania. Należy też zaznaczyć,
że zbierając dane nie zapisywano pojedynczego sygnału relaksacji w ciemności,
lecz uśredniano zebrane sygnały, zwykle po 20 lub 100 przebiegach. Pozwoliło to
znacznie zmniejszyć szum jakim obarczony był pojedynczy pomiar.

Wykonując pomiary w ramach danej serii pomiarowej starałem się mieć taką
samą podstawę czasu na oscyloskopie. Zauważyłem, że dopasowywane do zebra-
nych punktów pomiarowych krzywe mają istotnie różne parametry w zależności
od arbitralnego doboru punktu, w którym rozpoczyna się wstawianie krzywej
- wykonując dopasowanie jest koniecznym wybranie punktu od którego będzie
zaczynać się dopasowanie, a 2 punkty różniące się o kilka tysięcznych sekundy
często są „na oko” równie dobre. Dlatego wszędzie gdzie to tylko było możliwe
wykonywano dopasowania w identycznych przedziałach czasowych.

4.1. Obserwowane sygnały

Podczas wykonywanych pomiarów obserwowane były sygnały relaksacji w ciem-
ności. W zależności od parametrów pomiaru - mocy wiązki próbkującej i pom-
pującej, temperatury oraz częstości światła rejestrowane punkty układały się
w krzywe o różnych kształtach, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą
tworzą punkty układające się krzywe jednomonotoniczne, takie jak przedstawiona
na rysunku 4.1.
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Rysunek 4.1: Sygnał relaksacji w ciemności, zmierzony dla częstotliwości

f = 377, 105250 THz, w temperaturze około 21◦C, z wiązką pompującą o mocy ok.

0, 5 mW. Skala czasowa rozpoczyna się od około 0, 3 s, gdyż w tym czasie zablokowano

silną wiązkę pompującą. Po jej wyłączeniu w ośrodku atomowym zachodzi proces relak-

sacji w ciemności, który jest obserwowany jako charakterystyczne skręcenie płaszczyzny

polaryzacji.

Do takich danych dopasować można pojedynczą eksponentę postaci

ϕ(t) = αs exp(−t/τs) + ϕo, (4.1)

lub
ϕ(t) = αs exp(−tγs) + ϕo, (4.2)

gdzie τs jest czasem wolnej relaksacji, αs amplitudą a γs to wolna stała relaksacji.
Sygnały takie zawierają informację o tzw. wolnej relaksacji. Należy tu jeszcze
nadmienić, że niezerowa wartość ϕo może wynikać z nieidealnego zbalansowania
detektorów oraz z efektu Macaluso-Corbino analizowanego w kolejnym paragrafie.

Druga grupa to krzywe, do których można dopasować podwójne eksponenty
typu (2.22) lub

ϕ(t) = αs exp(−t/τs) + αf exp(−t/τf) + ϕo, (4.3)

gdzie τf i τs to czas szybkiej i wolnej relaksacji. Amplitudy eksponent mogą być
tego samego znaku, jak przedstawiono na rysunku 4.2, lub różnych znaków -
rysunek 4.3.
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Rysunek 4.2: Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w czasie (sygnał relaksacji w ciemno-

ści), zmierzony dla częstotliwości f = 377, 104455 THz (odstrojenie ok. 60 MHz od

rezonansu), w temperaturze 40◦C, z wiązką próbkującą o mocy ok. 2, 2 µW i wiązką

pompującą 1, 8 mW. Do danych pomiarowych dopasowano ponadto dwie krzywe - czer-

wona to pojedyncza eksponenta postaci (4.1), a zielona to suma dwóch analogicznych

eksponent o amplitudach tego samego znaku.

Rysunek 4.3: Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w czasie (sygnał relaksacji w ciem-

ności), zmierzony dla częstotliwości f = 377, 111965 THz (odstrojenie od rezonansu

ok.70 MHz), w temperaturze 40◦C, z wiązką próbkującą o mocy ok. 2, 1 µW i wiązką

pompującą 2, 0 mW. Do danych pomiarowych dopasowano krzywą postaci (4.3).
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Rysunek 4.4: Po zablokowaniu silnej wiązki pompującej, jak już wyżej zaznaczono,

w ośrodku atomowym zachodzi proces relaksacji w ciemności. W najbardziej powszech-

nym przypadku jest on obserwowany jako charakterystyczna krzywa będąca sumą dwóch

eksponent charakteryzujących tzw. szybką i wolną relaksację. Przedstawione krzywe sta-

nowią dopasowanie do danych przedstawionych na rysunku 4.3.

Dopasowana krzywa jest sumą dwóch funkcji wykładniczych o różnych stałych
czasowych, które przedstawiono na rysunku 4.4. Mają one interpretację szybkiej
i wolnej relaksacji dyskutowanych w części teoretycznej pracy, oraz w [13, 3].

Interesującym elementem zależności przedstawionej na wykresie 4.3 jest po-
czątkowy wzrost sygnału rotacji, tuż po wyłączeniu silnej wiązki pompującej.
Efekt ten jest związany ze wspomnianym już wcześniej pompowaniem nadsub-
telnym, tzn. pompowaniem atomów do nadsubtelnego poziomu stanu podsta-
wowego, który nie jest sprzęgany światłem. W efekcie w ośrodku atomowym
indukowane są nierównowagowe obsadzenia nie tylko w ramach poziomów ze-
emanowskich, ale również nadsubtelnych. Można to rozumieć tak, że część popu-
lacji z jednego poziomu nadsubtelnego zostaje przeniesiona do drugiego i w ra-
mach poziomów nadsubtelnych pozostające w nich populacje zostają przeniesione
w stronę podpoziomów magnetycznych o maksymalnym/minimalnym rzucie mF
na oś kwantyzacji. W tym kontekście należy podkreślić, że wiązka próbkująca mo-
nitoruje zmiany orientacji spinowych w zakresie jednego poziomu nadsubtelnego.

Po zablokowaniu wiązki pompującej widoczne stają się procesy relaksacji,
przy czym za wolną relaksację odpowiada przede wszystkim relaksacja jedno-
rodna, związana z efektem rezerwuaru (2.25), która nie zależy od rozkładu po-
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pulacji i można przyjąć, że prowadzi do podobnej redukcji polaryzacji w obu
stanach nadsubtelnych [3]. Z drugiej strony szybka relaksacja jest zdominowana
przez zderzenia atomów ze sobą (i ze ściankami komórki), które powodują transfer
orientacji z jednego poziomu do drugiego. W sposób obrazowy można to przedsta-
wić tak, że zderzające się atomy znajdujące się w różnych stanach nadsubtelnych
„wymieniają się” rzutami pędu na oś kwantyzacji. Prowadzi to do wyrównania
populacji poziomów zeemanowskich różnych stanów nadsubtelnych. Proces ten
może prowadzić do krótkotrwałego wzrostu orientacji w ramach stanu o danym
F (większe różnice populacji między podpoziomami), co przejawia się jako szybka
zmiana sygnału optycznej rotacji.

Wykonując pomiary zaobserwowano także sygnał, który można by opisać
krzywą będącą sumą trzech funkcji wykładniczych. Z zależnością o takim charak-
terze nie spotkałem się jak dotąd w literaturze. Skala czasowa przedstawiona na
rysunku 4.5, przedstawiającym tą nietypową zależność wyklucza efekt przedosta-
wania się wiązki pompującej do detektora, który powodowałby natychmiastowy
skok sygnału skręcenia płaszczyzny polaryzacji. Natomiast gdyby przedstawiona
zależność była wynikiem drgań mechanicznych stołu optycznego to oscylacje by-
łyby widoczne na całym zarejestrowanym przebiegu. Efekt ten, wykraczający
poza ramy niniejszej pracy, będzie analizowany w przyszłości.

Rysunek 4.5: Nietypowy sygnał relaksacji w ciemności zawierający 3 zaniki ekspo-

nencjalne. Parametry pomiaru to: f = 377, 105101 THz (odstrojenie ok. 100 MHz),

Ppróbki = 2, 5 µW, Ppompy = 0, 5 mW, T = 40◦C.
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4.2. Zależność od wielkości indukcji pola magne-

tycznego

W ramach prowadzonych prac eksperymentalnych zbadano zależność skręce-
nia płaszczyzny polaryzacji wiązki próbkującej, bez wiązki pompującej, od wiel-
kości przykładanego stałego pola magnetycznego.

Rezultat pomiarów wykonanych na przejściu F = 2→ F’ = 1 (w częstotliwości
377,104316 THz) w temperaturze ok. 21◦C (pokojowej, panującej w laboratorium)
przedstawia rysunek 4.6.

(a) (b)

Rysunek 4.6: Zależność skręcenia płaszczyzny polaryzacji wiązki próbkującej od induk-

cji podłużnego pola magnetycznego, przy zasłoniętej wiązce pompującej. Pomiar wyko-

nano w temperaturze około 21◦C. Moc wiązki próbkującej, mierzona przed komórką, to

około 2, 6 µW (a). Zależność opisana powyżej podzielona przez wartość przyłożonego

pola magnetycznego (b). Ujawnia to liniowość dyskutowanej zależności.

Zależności te są w szerokim zakresie przyłożonej indukcji pola magnetycz-
nego liniowe (co pokazano na rysunku 4.6b). Efekt ten zwykle nazywany jest
zjawiskiem Faradaya, bądź efektem Macaluso-Corbino. Widoczne odstępstwa od
liniowości w reżimie niskich pól można tłumaczyć występowaniem w laboratorium
zewnętrznych pól magnetycznych (pochodzących od urządzeń elektrycznych oraz
pola ziemskiego). W efekcie ośrodek atomowy orientuje się nie zgodnie z przyło-
żonym, ale z pewnym wypadkowym polem pochodzącym od pola zewnętrznego
i pola resztkowego.

Zbadano także analogiczną zależność w temperaturze 40◦C na przejściu
F = 1 → F’ = 2, a dokładniej przy częstotliwości 377, 112024 THz. Wyniki
przedstawione zostały na rysunku 4.7.

W miejscu tym, odnosząc się do reżimu niskich pól magnetycznych można
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(a) (b)

Rysunek 4.7: Zależność skręcenia płaszczyzny polaryzacji wiązki próbkującej od in-

dukcji podłużnego pola magnetycznego, przy zasłoniętej wiązce pompującej. Pomiar

wykonano w temperaturze 40◦C. Moc wiązki próbkującej, mierzona przed komórką, to

około 2, 2 µW (a). Zależność opisana wyżej podzielona przez wartość przyłożonego pola

magnetycznego (b).

by powtórzyć dyskusję przeprowadzoną powyżej. Zastanawiające jest natomiast
zachowanie dla wysokich pól magnetycznych, dla których widoczne jest silne od-
stępstwo od przewidywanej zależności liniowej. W chwili obecnej nie jest znany
powód takiego zachowania.

Na rysunkach 4.6 i 4.7 można zauważyć, że w takich samych polach magne-
tycznych obserwowano różne sygnały. Efekt ten może być związany z koncentracją
par atomowych zależną od temperatury. – Wraz ze wzrostem temperatury wzra-
sta prężność par atomowych, czyli efektywnie liczba atomów oddziałujących ze
światłem. Skutkuje to większym sygnałem rotacji w wyższej temperaturze.

4.2.1 Zależność czasów relaksacji od pola magnetycznego

W ramach pracy zbadano także zależność czasów relaksacji od wartości przy-
łożonego pola magnetycznego na przejściu F = 1→ F’ = 2 w temperaturze 40◦C.
Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 4.8. Pomiary wykonano z wiązką
próbkującą o mocy około 2.2 µW i pompującą o mocy około 1 mW.

Przedstawione zależności zdają się sugerować, że zarówno szybka, jak i wolna
stała czasowa nie zależy od przyłożonego pola magnetycznego.
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Rysunek 4.8: Zależność szybkiego i wolnego czasu relaksacji od przyłożonego pola

magnetycznego. Pomiar wykonano na przejściu F = 1 → F’ = 2 w temperaturze 40◦C.

4.3. Zależność od temperatury

W ramach prowadzonych pomiarów podjęto próby zbadania zależności pro-
cesów relaksacyjnych od temperatury, mierzonej za pomocą termopary umiesz-
czonej na ściance komórki. Zakres temperatur wykorzystywany w tych pomiarach
pozwalał na analizę zmian a jednocześnie był „bezpieczny” dla pokrycia antyrelak-
sacyjnego, które podgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogłoby ulec trwałemu
uszkodzeniu.

Rysunek 4.9 przedstawia zależność czasów wolnej relaksacji od temperatury
dla wiązek o częstotliwości 377, 112035 THz (w rezonansie). Pomiar wykonano dla
trzech różnych mocy wiązki pompującej. Na podstawie wykreślonych zależności
zauważyć można, że dla najsłabszej wiązki pompującej zależność od temperatury
jest pomijalnie mała, podczas gdy dla wiązek o mocach 0, 5 mW i 1 mW widoczna
jest tendencja malejąca. Dla najsilniejszej mocy wiązki pompującej pominięto
punkt zmierzony w temperaturze 25◦C, aby pozostałe zależności były możliwe do
zaobserwowania – otrzymana wielkość była o około rząd wielkości większa.
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Rysunek 4.9: Zależność czasów wolnej relaksacji dla kilku mocy wiązki pompującej.

Pomiar wykonano w rezonansie przejścia F = 1 → F’ = 2 z wiązką próbkującą o mocy

około 2, 2 µW.

Rysunek 4.10: Zależność czasów szybkiej relaksacji dla kilku mocy wiązki pompującej.

Pomiar wykonano w rezonansie przejścia F = 1 → F’ = 2 z wiązką próbkującą o mocy

około 2, 2 µW.
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Rysunek 4.10 przedstawia zależność czasów szybkiej relaksacji od tempera-
tury dla wiązek o częstotliwości 377, 112035 THz (w rezonansie przejścia
F = 1→ F’ = 2 ). Pomiar wykonano dla trzech różnych mocy wiązki pompującej.
Analiza rysunku pozwala stwierdzić, że niezależnie od mocy światła pompującego,
podobnie jak dla wcześniejszego przypadku, pojawia się malejąca zależność cza-
sów szybkiej relaksacji od temperatury.

Wraz ze wzrostem temperatury istotnie zmienia się gęstość par atomowych
wewnątrz komórki. Pociąga to za sobą częstsze zderzenia atomów alkalicznych
między sobą i związaną z nimi relaksację. Dowodzą tego obie zamieszczone po-
wyżej zależności. Co więcej, pojawiające się tendencje malejące wraz ze wzrostem
temperatury mogą być przesłanką za tym, że jakość pokrycia parafinowego w wyż-
szych temperaturach ulega pogorszeniu.

Różnice w zależnościach od temperatury między pomiarami wykonanymi
z różną mocą wiązki pompującej mogą wynikać ze stopnia napompowania optycz-
nego ośrodka. Działając na ośrodek wiązką kołowo spolaryzowaną generuje się
niezerowy wypadkowy spin układu, przy czym im silniejsza wiązka pompująca
tym wyższy poziom polaryzacji układu jest możliwy. To właśnie ten efekt jest
prawdopodobnie odpowiedzialny za obserwowane zależności. W szczególności sil-
niej to dotyczy szybkiej relaksacji, w której istotną rolę odgrywa pompowanie
nadsubtelne.

Rysunek 4.11 przedstawia zależność szybkiej i wolnej stałej relaksacji od tem-
peratury mierzoną na przejściu F = 1 → F’ = 2. Łatwo zauważyć, że również
w tym przypadku wartości obu czasów maleją wraz ze wzrostem temperatury.
Przedstawione zmiany czasu wolnej relaksacji w temperaturze są większe niż
czasu szybkiej relaksacji jednak porównując stosunki tych czasów widać, w ba-
danym zakresie temperatur, trzykrotny spadek szybkiego czasu relaksacji wobec
dwukrotnego spadku wolnego czasu relaksacji. Zachowanie to sugeruje, że szybka
relaksacja silniej zależy od temperatury niż wolna, co zgodne jest z opisem teore-
tycznym; przy większej prężności par atomowych wzrasta tempo relaksacji przez
zderzenia z wymianą spinów.
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Rysunek 4.11: Zależność czasów szybkiej i wolnej relaksacji od temperatury, dla wiązki

pompującej o mocy ok. 0, 5 mW i próbkującej ok. 2, 2 µW. Częstotliwość światła wy-

nosiła 377, 112035 THz (światło dostrojone do rezonansu).

4.4. Zależność od częstotliwości

Podczas wykonywanych prac laboratoryjnych zbadano także zależność stałych
relaksacji i ich amplitud od częstotliwości. Opisując oś poziomą (częstotliwości
światła laserowego), na wszystkich wykresach zawartych w tym paragrafie, za-
stosowano konwencję, w której po lewej stronie u dołu wykresu podano kilka
pierwszych cyfr znaczących bezwzględnej częstotliwości, natomiast bezpośrednio
pod osią podano kolejne cyfry znaczące. Pionowe linie narysowane na wykresach
wskazują częstotliwości rezonansowe przejść atomowych.

Rysunek 4.12 przedstawia czasy wolnej relaksacji jako funkcję częstotliwości
światła laserowego w okolicach przejść F = 2→ F’ = 1 i F = 2→ F’ = 2. Pomiar
wykonano bez podgrzewania próbki, w temperaturze panującej w laboratorium,
wynoszącej ok. 21◦C, oświetlając ją wiązką pompującą o mocy 1, 33 mW. Przy
takich parametrach pomiaru nie zaobserwowano sygnałów szybkiej relaksacji.
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Rysunek 4.12: Zależność czasu wolnej relaksacji od częstotliwości w okolicach przejść

F = 2→ F’ = 1 i F = 2→ F’ = 2. Moc wiązki pompującej podczas pomiarów wynosiła

1, 33 mW. Pomiar wykonano w temperaturze pokojowej (ok. 21◦C). Na osi poziomej, po

lewej stronie podano kilka początkowych cyfr znaczących bezwzględnej częstotliwości,

natomiast opis osi to kolejne cyfry znaczące częstotliwości. Konwencję taką zastosowano

we wszystkich rysunkach zawartych w tym paragrafie. Pionowymi liniami zaznaczono

częstotliwości rezonansowe.

Rysunek 4.13 przedstawia zależność czasów relaksacji od częstotliwości w oko-
licach przejścia F = 1→ F’ = 2 w temperaturze 32◦C. Osiągnięta w tej tempera-
turze gęstość par atomowych pozwoliła w okolicach tego przejścia zaobserwować
sygnały zarówno szybkiej, jak i wolnej relaksacji.

Na rysunku 4.14 pokazano jak amplitudy relaksacji, mierzone w okolicach
przejścia F = 1 → F’ = 2 w temperaturze 32◦C, zależą od częstotliwości promie-
niowania laserowego. W skali przyjętej na osi pionowej nie widać żadnych zależ-
ności amplitud wolnej relaksacji od częstotliwości. Natomiast amplitudy szybkiej
relaksacji przedstawiają zależność dyspersyjną, przy czym punkt, który można
potraktować jako „środek symetrii” tej krzywej znajduje się w okolicy rezonansu.
Przedstawiona na rysunku 4.15 zależność amplitudy wolnej relaksacji, pokazana w
innej skali niż na wykresie 4.14, również ma charakter dyspersyjny, „symetryczny”
względem rezonansu. Podobne sygnały, przesunięte w kierunku wyższych często-
tliwości względem rezonansu, zmierzone zostały w cezie w ramach pracy [13].
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Rysunek 4.13: Zależność czasów relaksacji od częstotliwości w okolicach przejścia

F = 1 → F’ = 2. Pomiar wykonano w temperaturze 32oC, z wiązką pompującą o mocy

1, 43 mW i próbkującą 3, 15 µW. Punkty zaznaczone kołami w kolorze czerwonym od-

powiadają czasom wolnej relaksacji, podczas gdy czasy szybkiej relaksacji oznaczono

przez niebieskie kwadraty. Pionowa linia odpowiada częstotliwości rezonansowej.

Rysunek 4.14: Zależność amplitud relaksacji od częstotliwości. Pomiar wykonano

w temperaturze 40◦C, z wiązką pompującą o mocy 2, 04 mW i próbkującą 2, 12 µW.
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Rysunek 4.15: Zależność amplitudy wolnej relaksacji od częstotliwości. Pomiar wy-

konano w temperaturze 40◦C, z wiązką pompującą o mocy 2, 04 mW i próbkującą

2, 12 µW.

Rysunki 4.16 i 4.17 przedstawiają amplitudy i czasy relaksacji mierzone w oko-
licach przejść F = 2→ F’ = 1 i F = 2→ F’ = 2 w temperaturze 40◦C. Osiągnięta
gęstość par atomowych pozwalała na obserwację zarówno szybkich, jak i wolnych
relaksacji.
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Rysunek 4.16: Zależność amplitud relaksacji od częstotliwości. Pomiar wykonano

w temperaturze 40◦C, z wiązką pompującą o mocy 1, 8 mW i próbkującą 2, 5 µW.

Rysunek 4.17: Zależność czasów relaksacji od częstotliwości. Pomiar wykonano w tem-

peraturze 40◦C, z wiązką pompującą o mocy 1, 8 mW i próbkującą 2, 5 µW.

37
40:1661137784



4.5. Zależność od mocy wiązek

W ramach prowadzonych prac laboratoryjnych zbadano zależność czasów re-
laksacji od mocy wiązek oświetlających próbkę. Moce wiązki pompującej mieściły
się w zakresie od 100 µW do 6 mW, a wiązek próbkujących od 1 µW do 20 µW.

Rysunki 4.18 i 4.19 przedstawiają czasy wolnej relaksacji jako funkcję mocy
wiązki pompującej. Pomiary wykonano w temperaturze 40◦C, w okolicach przej-
ścia F = 1 → F’ = 2.

Rysunek 4.18: Zależność czasów wolnej relaksacji od mocy kołowo spolaryzowanej

wiązki pompującej dla kilku mocy wiązki próbkującej. Pomiar wykonano w temperatu-

rze 40◦C, przy częstotliwości promieniowania laserowego f = 377, 112235 THz (w ra-

mach przejścia F = 1 → F’ = 2, przy odstrojeniu ok. 200 MHz od rezonansu).

Łatwo zauważyć, że dla mniejszych mocy wiązki próbkującej (rysunek 4.18)
niemal wszystkie czasy mieszczą się w przedziale od 0, 05 do 0, 07 s, a w zakresie
mocy wiązki pompującej do 2 mW czasy te należą do zakresu od 0, 05 do 0, 06 s.
Tak dobra zgodność czasów wolnej relaksacji pozwala wysnuć wniosek, że wiązka
próbkująca o wykorzystywanej mocy, nie zaburza znacząco ośrodka atomowego
i może być wykorzystywana w badaniach procesów relaksacji metodą relaksacji
w ciemności. Podczas pomiarów, których badano zależności od pól magnetycz-
nych, częstotliwości i temperatury korzystano z wiązek próbkujących o mocach
około 2 µW, które nie zaburzają w sposób widoczny badanego ośrodka, co po-
twierdza, że właściwie dobrano parametry pomiaru.
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Dla mocy wiązki pompującej powyżej 2 mW rozbieżności w otrzymanych cza-
sach relaksacji są większe niż dla niższej mocy, szczególnie dla najsłabszej wiązki
próbkującej.

Rysunek 4.19: Zależność czasów wolnej relaksacji od mocy kołowo spolaryzowanej

wiązki pompującej dla kilku mocy wiązki próbkującej. Pomiar wykonano w tempe-

raturze 40◦C, na przejściu F = 1 → F’ = 2.

Dla dużych mocy wiązki próbkującej (przedstawionych na rysunku 4.19) widać
ogromną rozbieżność czasów wolnej relaksacji. Dla mocy do około 10 µW wyniki
są dosyć podobne do tych obserwowanych dla słabszych wiązek, natomiast dla
pozostałych dwóch wiązek otrzymano istotnie różne zależności. Stanowi to prze-
słankę za tym, że wiązka próbkująca o mocy powyżej 10 µW wprowadza istotne
zaburzenie w badanym układzie i nie można z nich korzystać podczas pomiarów
metodą relaksacji w ciemności. W miejscu tym warto zauważyć, że najsłabsza
wiązka pompująca pozwalająca wygenerować polaryzację dającą widoczny sygnał
relaksacji w ciemności miała moc 100 µW.

Na rysunkach 4.20 i 4.21 przedstawiono zależności czasów szybkiej relaksacji
od mocy wiązki pompującej w pomiarze o parametrach opisanych powyżej. Ana-
lizując przedstawione dane zauważyć można ogólną tendencje pokazującą, że czas
szybkiej relaksacji jest tym krótszy im większa jest moc wiązki próbkującej. Jest
to kolejnym dowodem na pompowanie optyczne przy pomocy wiązki próbkującej
o wyższym natężeniu.
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Rysunek 4.20: Zależność czasów szybkiej relaksacji od mocy kołowo spolaryzowanej

wiązki pompującej dla kilku mocy wiązki próbkującej. Pomiar wykonano w temperatu-

rze 40◦C, na przejściu F = 1 → F’ = 2.

Rysunek 4.21: Zależność czasów szybkiej relaksacji od mocy kołowo spolaryzowanej

wiązki pompującej dla kilku mocy wiązki próbkującej. Pomiar wykonano w temperatu-

rze 40◦C, na przejściu F = 1 → F’ = 2.
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Dla wiązki próbkującej o mocy 20 µW nie zaobserwowano szybkiej relaksacji,
natomiast dla wiązki o mocy 15 µW stwierdzono dużą rozbieżność otrzymanych
czasów relaksacji. Stanowi to kolejny dowód na to, że dla tak silnych wiązek nie
można mówić o relaksacji w ciemności.

Analizując przedstawione w tym paragrafie dane pomiarowe można stwierdzić,
że moc wiązki pompującej, o ile tylko wywołuje polaryzację dającą mierzalny
sygnał, słabo wpływa na czasy zachodzących procesów relaksacyjnych.
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Rozdział 5

Podsumowanie i wnioski

W ramach wykonanej pracy, której celem było zbadanie komórki z parami ru-
bidu, zmodyfikowano istniejący układ do badania charakterystyk relaksacyjnych
komórek z parami atomowymi metodą relaksacji w ciemności oraz przeprowa-
dzono kilka pomiarów sferycznej komórki z pokryciem parafinowym wypełnio-
nej 87Rb. Dla tej komórki zaobserwowano zależność efektu Macaluso-Corbino od
indukcji przyłożonego pola magnetycznego, współliniowego z kierunkiem propa-
gacji wiązki laserowej. Otrzymane zależności były liniowe w szerokim zakresie
pól magnetycznych. Zbadano także wpływ indukcji pola magnetycznego na czasy
relaksacji nie zauważając istotnego jego wpływu. W ramach tej pracy zbadano
także tempo zachodzących procesów relaksacyjnych w funkcji temperatury par
atomowych, zauważając, że wraz ze wzrostem temperatury procesy relaksacyjne
zachodzą coraz szybciej. Nie rozstrzygnięto jednak czy efekt ten był związany
z pogarszaniem się jakości pokrycia antyrelaksacyjnego w wyższych temperatu-
rach, czy też jego źródłem było rosnące wraz z gęstością par atomowych tempo
zachodzenia procesów relaksacyjnych na drodze innej niż zderzenia typu electron
randomization. Przeanalizowano także wpływ częstotliwości światła laserowego
w ramach przejścia D1 na amplitudy i czasy relaksacji. Otrzymane zależności
pozostają w zgodzie z literaturą [13].

Podczas badań zależności czasów relaksacji od mocy wiązek pompującej i prób-
kującej zauważono, że na czasy szybkiej relaksacji decydujący wpływ ma moc
wiązki próbkującej, przy czym im silniejsza wiązka tym relaksacja zachodzi szyb-
ciej. Dla wolnej relaksacji tendencje takie zaobserwowano jedynie dla najsilniej-
szych wiązek próbkujących. Dla wiązek próbkujących o mocach większych niż
10 µW pomiarów procesów relaksacyjnych nie można nazwać badaniem metodą
relaksacji w ciemności. Nie zaobserwowano natomiast wyraźnej zależności pomię-

42
45:5974680765



dzy czasami relaksacji a mocą wiązki pompującej.
Podczas pracy eksperymentalnej z przedstawionym w rozdziale trzecim ukła-

dem pomiarowym podstawową trudnością było takie ustawienie wiązki pompu-
jącej, aby rozproszone na szklanych ściankach komórki światło nie wpadało do
detektora. Zastosowane rozwiązanie polegające na znaczącym ograniczeniu kąta
z jakiego światło mogło trafić do detektora, jakkolwiek skuteczne, nie jest jed-
nak wystarczająco trwałe i przypadkowe poruszenie pewnych elementów układu
wymusza kolejne justowanie wiązki pompującej. Dlatego aby w przyszłości efek-
tywniej prowadzić badania relaksacji w ciemności komórek z parami atomowymi,
w szczególności tzw. mikrokomórek, czyli próbek o rozmiarach rzędu kilku mm,
warto dopracować wspomniany szczegół układu.

Dopasowując do zebranych danych pomiarowych krzywe eksponencjalne po-
jawiały się czasami duże zależności między parametrami wynoszące 1 lub niewiele
mniej, których pomimo kilkukrotnych prób dopasowania nie udawało się usunąć.
Myślę, że zbyt znaczące zależności mogą pociągać nierozsądnie duże wartości
niektórych parametrów dopasowania. Problemu tego nie udało się ostatecznie
rozwiązać i czasem koniecznym było usunięcie pewnego punktu pomiarowego.

W przyszłości można także podjąć starania o takie zmodyfikowanie układu,
aby dzięki niemu możliwe było badanie wpływu indukowanej światłem desorp-
cji atomowej (LIAD) na procesy relaksacyjne zachodzące w komórkach z parami
atomowymi [20]. W szczególności badania takie, w połączeniu z pomiarami kon-
centracji par atomowych, pomogą wyabstrahować wpływ temperatury pokrycia
antyrelaksacyjnego i gęstości par atomowych na procesy relaksacyjne, pomagając
określić jak jakość pokrycia parafinowego zależy od temperatury.
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